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სააგენტოს საქმიანობის ზოგადი მიმოხილვა 
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 2012 წლის 17 სექტემბრიდან ახორციელებს თავის 

საქმიანობას - უზრუნველყოფს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების მართლზომიერ განკარგვას, მის 

მოვლა-პატრონობას და ორიენტირებულია ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლაზე.  

სააგენტოს საქმიანობა მოიცავს 3 ძირითად მიმართულებას: 

 

ორგანიზაცია წარმოადგენს სახელმწიფო ქონების პირობით მესაკუთრეს, რომელიც მრავალფუნქციური 

მიდგომის საშუალებითა და სერვისების შეთავაზებით ემსახურება საზოგადოებას. სააგენტო ხელმისაწვდომია 

დაინტერესებულ პირთათვის მთელი საქართველოს მასშტაბით.  

სააგენტოს მისია 

სააგენტოს მისიაა სახელმწიფო ქონების გარდაქმნა ეკონომიკურ ფასეულობად მომხმარებელზე 

ორიენტირებული, ხარისხიანი სერვისის შეთავაზების გზით, რათა  შედეგად ხელი შეუწყოს  ქვეყანაში კარგი 

მმართველობისა და თავისუფალი ბიზნეს-გარემოს განვითარებას, დაიცვას სახელმწიფოსა და მესაკუთრის 

კანონიერი ინტერესები. 

სააგენტოს ხედვა 

ქვეყანა, სადაც დაცულია ადამიანის უფლებები, აღრიცხული და მოვლილია სახელმწიფო ქონება და ამ ქონების 

შესახებ ინფორმაცია თანაბრად ხელმისაწვდომი და გამჭვირვალეა თითოეული მოქალაქისათვის. 

სტრატეგიული მიზნები 2014 – 2015 წლებისთვის 
სააგენტოს წინაშე მდგარი ყველა ძირითადი გამოწვევისა და განვითარების შესაძლებლობის 

გათვალისწინებით ჩამოყალიბდა ხუთი სტრატეგიული მიზანი. 

წინამდებარე დოკუმენტში კი ასახულია 2014 წლის II კვარტლის განმავლობაში თითოეული სტრატეგიული 

მიზნის ფარგლებში დასმული ამოცანების მიმდინარეობა, მათი შესრულება, არშესრულების გამომწვევი 

მიზეზები და სამომავლო პერსპექტივები. 

სახელმწიფო 
ქონების მართვა 

სახელმწიფო 
ქონების განკარგვა 

სახელმწიფო 
საწარმოთა მართვა 

მართვის ეფექტური 
მექანიზმებისა და 

მონაცემთა ერთიანი 
სისტემის შექმნა 

ქონების 
რაციონალური 

განკარგვის 
უზრუნველყოფა 

სერვისულ 
ორგანიზაციად 
ტრანსფორმაცია 

საწარმოთა ქმედით 
მმართველად 
ჩამოყალიბება 

გამჭვირვალობისა 
და 

ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა 
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სახელმწიფო ქონების აღრიცხვა და 

მონაცემთა ერთიანი სისტემის შექმნა 
ქვეყნისთვის დიდი მნიშვნელობის მატარებელია 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების 

ინვენტარიზაციის პროცესის მაქსიმალური 

სიზუსტითა და მაღალი ეფექტურობით წარმართვა. 

აღნიშნული პროცესი სახელმწიფო ქონების 

ეროვნულმა სააგენტომ 2013 წელს დაიწყო და 

საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის თბილისის 

27 უბნიდან აღწერითი სამუშაოები დასრულებული 

იყო 11 უბანზე  (ლილო, სამგორი, ფონიჭალა, 

ვარკეთილი, დიდგორი, თბილისის ზღვა, ლისი, 

ზაჰესი, დიღომი, სოლოლაკში და ორთაჭალა) რაც 

მთლიანობაში  4 812 533 კვ.მ.-ის საერთო ფართობის 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთს შეადგენს მასზე განთავსებული შენობა-

ნაგებობებით.  

2014 წლის II კვარტლის განმავლობაში კი სრულად 

აღიწერა ერთი უბანი - ისანი და დაწყებულია 

აღწერითი სამუშაოები ავლაბარში. საანგარიშო 

პერიოდში აღმოჩენილ იქნა 34 სახელმწიფო 

საკუთრებად დასარეგისტრირებელი ობიექტი, რაც  

151 431 კვ.მ მიწის საერთო ფართს შეადგენს. დღეის 

მდგომარეობით, თბილისის მასშტაბით 

ინვენტარიზაცია ჩატარებულია 11 უბანზე და 

ჯამურად აღმოჩენილია 4 963 964 კვ.მ. ფართობის 

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი. 

პერიოდი 
ფართობი 

(კვ.მ) 

აღწერილი 

უბნები 

2013 წელი 4 700 000 9 

2014 წ I კვარტალი 112 533 2 

2014 წ II კვარტალი 151 431 1 

აღმოჩენილი ქონება 

ჯამურად 
4 963 964 12 

 

დარჩენილი უბნების ინვენტარიზაციის გეგმა: 

 აღსაწერი რაიონი ვადა კვირებში 

1 ავლაბარი 2 

2 ისანი-სამგორი 1 

3 ჩუღურეთი 4 

4 მუხიანი 3 

5 გლდანი 6 

6 ავჭალა 2 

7 საბურთალო 4 

8 ნაძალადევი 3 

9 დიდუბე 3 

10 სანზონა 2 

11 ვერა 1 

12 ვაკე 1 

13 ბაგები 2 

14 თემქა 2 

15 ძველი თბილისი 1 

რაც შეეხება აღმოჩენილი ქონების სახელმწიფო 

საკუთრებად რეგისტრაციის საკითხს, სააგენტოს 

პოლიტიკიდან გამომდინარე, სახელმწიფო 
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საკუთრებაში არსებული ქონების ზედდების 

შემთხვევების თავიდან ასარიდებლად, აღნიშნული 

პროცესი დიდი სიფრთხილით მიმდინარეობს. 

სააგენტო ობიექტის სხელმწიფო საკუთრებად 

დარეგისტრირებას ახდენს მას შემდეგ, რაც  

საბოლოოდ დამტკიცდება კონკრეტული ობიექტის 

სახელმწიფო კუთვნილება.  

2014 წლის II კვარტლის მონაცემებით, სახელმწიფო 

საკუთრებად დარეგისტრირდა 596 ობიექტი, რაც 

წინა კვარტალთან შედარებით გაზრდილ 

მაჩვენებელს წარმოადგენს: 

I კვარტალი II კვარტალი ჯამური მონაცემი 

251 596 847 

ზედდების საკითხების განმხილველი კომისიის 

საქმიანობა 
სააგენტოში ფუნქციონირებს მიწის ნაკვეთის 

კუთვნილების განსაზღვრის საკითხების 

განმხილველი კომისია, რომელიც სისტემატიურად 

განიხილავს მიწის მიკუთვნებისა და საკუთრების 

ზედდების თაობაზე სააგენტოში შემოსულ 

საკითხებს. 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში კომისიამ 

გადაწყვეტილება მიიღო 58 საკითხზე. აქედან 30 

დადებითად გადაწყდა, ხოლო 28-ზე უარყოფითი 

გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.  

ინვენტარიზაციის პროექტი რეგიონებში 

ინვენტარიზაციის პროცესი საქართველოს დანარჩენ 

რეგიონებში უახლოეს მომავალში შევა აქტიურ 

ფაზაში. მიმდინარე კვარტალში რეგიონალურ 

მომსახურების ცენტრებში ჩამოყალიბდა ის სამუშაო 

ჯგუფები, რომლებიც აღნიშნულ ამოცანას  

შეასრულებენ. აღრიცხვისა და მონიტორინგის 

დეპარტამენტი მონიტორინგს გაუწევს რეგიონებში 

მიმდინარე ინვენტარიზაციის პროცესს, თუმცა 

ჯგუფები მთლიანად დაკომპლექტდა ადგილობრივი 

კადრებით.  

რეგიონებში ჩასატარებელი აღწერითი სამუშაოების 

მასშტაბიდან გამომდინარე, ინვენტარიზაციის 

პროცესის დასრულება დაახლოებით ორ წელიწადს 

საჭიროებს და 01/10/2014 – 01/10/2016 პერიოდს 

მოიცავს. 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 

სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადმოცემული 

ქონების რაოდენობა შეადგენს 56 ობიექტს, 2 895 

557კვ.მ. საერთო მიწის ფართს.  

სახელმწიფო ქონების მოვლა-

პატრონობის ფუნქციის სრულყოფა 

შეჭრისა და გაძარცვის საფრთხის თავიდან 

ასაცილებლად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

ობიექტების ნაწილი საჭიროებს დაცვას. რიგ 

ობიექტებზე არაკანონიერად არიან შეჭრილები 

იძულებით გადაადგილებული და სოციალურად 

დაუცველი პირები. ასევე არის ისეთი ობიექტები, 

რომლებიც უკანონოდ აქვთ დაკავებული 

კომერციული საქმიანობის მიზნით. არსებობს დიდი 

ალბათობა იმისა, რომ ინვენტარიზაციის პროცესის 

პარალელურად აღმოჩენილი იქნება უკანონოდ 

დაკავებული სხვა ქონებაც.  

მოცემული მომენტისთვის არამართლზომიერი 

სარგებლობის გამოვლენილი ფაქტების რაოდენობა 

თბილისში შეადგენს 48 შემთხვევას, აქედან 21 

გამოვლინდა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. 

ამ ეტაპზე თითოეული არამართლზომიერი 

სარგებლობის ფაქტზე გაგზავნილია მოთხოვნა 

ჯარიმის სახით საფასურის გადახდის თაობაზე.  

მოცემული მომენტისათვის დაცვის ქვეშ მყოფი 

სახელმწიფო ობიექტების რაოდენობა შეადგენს 35-ს. 

აქედან 7-ზე დაცვის უზრუნველყოფა მოხდა 

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში. (თბილისი - 3, 

რეგიონები - 4). 

რეგიონი 
დაცვის ქვეშ მყოფი 

ობიექტები 

1 თბილისი 21 

2 კახეთი 0 

3 იმერეთი 5 

4 სამეგრელო 1 

5 სამცხე 1 

6 ქვემო ქართლი 0 

7 შიდა ქართლი 7 
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ბიზნეს-გარემოს განვითარების 

მხარდაჭერა 
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო თავისი 

საქმიანობის სრულყოფისა და ბიზნეს-გარემოს 

განვითარებისთვის თანამშრომლობს ბიზნეს და 

არასამთავრობო სექტორებთან. მიმდინარეობს 

აქტიური კონსულტაციები შემდეგ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან: „მეცხვარეთა ასოციაცია,“ 

„ფერმერთა ასოციაცია,“ „საქართველოს ჩაის 

მწარმოებელთა ასოციაცია“ და „ქართული ღვინო.“ 

ჩამოთვლილ ორგანიზაციებთნ მჭიდრო 

კომუნიკაციის შედეგად იკვეთება ის საკითხები, 

რომლებიც სააგენტოს მხრიდან საჭიროებს 

რეაგირებასა და მხარდაჭერას.  

პრივატიზების პროცესების 

სტიმულირება და გაყიდვების 

პროაქტიულობის გზით შემოსავლების 

ზრდა 
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სააგენტოში 

პრივატიზების მოთხოვნით შემოსული 

დაინტერესებების რაოდენობა  სასოფლო სამეურნეო 

მიწის თაობაზე - 286-ს, ხოლო არასასოფლო 

სამეურნეო მიწის ნაკვეთის პრივატიზებაზე 

მიღებული განაცხადების რაოდენობა 471-ს შეადგენს. 

 

 

 

 

 

 IIკვარტალში მიღებული დაინტერესებების რაოდენობა: 

 
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პრივატიზების 

დეპარტამენტის დიდ და მცირე კომიტეტებზე (დიდი 

- 8, მცირე - 10), ჯამში გატანილ იქნა 393 საკითხი 

(დიდზე - 150, მცირეზე - 243). აქედან დიდ 

კომიტეტებზე დადებითად გადაწყდა 129, ხოლო 

უარყოფითად 21. მცირე კომიტეტებზე დადებითად 

გადაწყვეტილ საკითხთა რაოდენობა შეადგენს 205-ს, 

ხოლო უარყოფითი დასკვნა მომზადდა 38 საკითხზე.  

 საანგარიშო პერიოდში გამართულ დიდ და მცირე კომიტეტებზე 

განხილული საკითხების რაოდენობა: 

 

დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომიტეტების 

შედეგად შესაძლებელი გახდა საანგარიშო პერიოდში 

არასასოფლო,  

სასოფლო,  38 % 

62% 

0

100

200

300

დიდი მცირე 

129 
205 

21 

38 

უარყოფითად გადაწყდა დადებითად გადაწყდა 
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გამოცხადებულიყო 242 აუქციონი, რომელთაგან 108 

შედგა, 113 ჩაიშალა და საანგარიშო პერიოდის 

ბოლოსთვის სააგენტოში იყო 21 მიმდინარე აუქციონი.  

 

რეგიონულ მომსახურების ცენტრებში საანგარიშო 

პერიოდის განმავლობაში სულ გამოცხადდა 159 

აუქციონი, აქედან შედგა 116, ხოლო ჩაიშალა 43.  

აუქციონების შესახებ ინფორმაცია ცალკეული 

მომსახურების ცენტრის მიხედვით შემდეგნაირად 

გამოიყურება : 

 მომსახურების ცენტრი 
შემდგარი 

აუქციონი 

ჩაშლილი 

აუქციონი 

1 თბილისი 108 113 

2 კახეთი 5 0 

3 იმერეთი 40 10 

4 სამეგრელო 18 6 

5 სამცხე 6 6 

6 ქვემო ქართლი 7 5 

7 შიდა ქართლი 40 16 

 

 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში იჯარით 

გაცემული ობიექტების რაოდენობა 30-ს შეადგენს. 

სასოფლო-სამეურნეო არასასოფლო-სამეურნეო 

20 10 

საბიუჯეტო გეგმის შესრულება 

2014 წელს  სახელმწიფო ბიუჯეტში პრივატიზებიდან 

გეგმით გათვალისწინებულია 80 000 000 ლარის 

მობილიზება. 2014 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით,  

(მეორე კვარტალის ბოლოს, 6 თვეში) სახელმწიფო 

ბიუჯეტში ფაქტიურად შესულია 51 138 000 ლარი - 

წლიური გეგმა შესრულდა 64%, ხოლო ორი 

კვარტალის გეგმა - 142%-ით. 

პერიოდი 

გეგმა 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტში 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შემოსავალი 

ბიუჯეტში (ათასი 

ლარი) 

% 

I კვარტ. 20500 38,207 186 

II კვარტ. 15500 12,932 83 

მონაცემი 36000 51,138 142 

სახელმწიფო ინტერესებიდან 

გამომდინარე გონივრული განკარგვის 

უზრუნველყოფა 
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 

უმნიშვნელოვანეს საზრუნავს წარმოადგენს 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების 

გონივრული განკარგვა. აღნიშნული ამოცანის 

ფარგლებში გასული კვარტლის განმავლობაში 

სახელმწიფო უწყებებზე/საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირებზე გადაცემული უძრავი ქონება 

შეადგეს 140 ერთეულს, 3 031 728 კვ.მ.-ს. 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადაცემული 

უძრავი ქონება შეადგენს 232 ობიექტს, რომელთა 

საერთო მიწის ფართი  815 250 კვ.მ-ია.  

 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, 

სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში 

ჩართვის მიზნით, ადგილობრივ თვითმმართველი 

ერთეულებისთვის გადაცემული ქონება: 

I კვარტალი II კვარტალი ჯამური მონაცემი 

222 232 454 

 ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გაცემული თანხმობა 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთის ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებად რეგისტრაციაზე: 

I კვარტალი II კვარტალი ჯამური 

მონაცემი 

133 110 243 

 სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 1241 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახი 

84 

108 

73 

113 

I კვარტალი II კვარტალი 

შემდგარი აუქციონი ჩაშლილი აუქციონი 
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დააკმაყოფილა უძრავი ქონებით, რაც ჯამში 62 981 

კვ.მ. ფართს შეადგენს.  

 

I კვარტალი II კვარტალი ჯამური მონაცემი 

884 1241 2125 

 სააგენტო ასევე ახორციელებს ფიზიკურ და 

იურიდიულ პირებზე ქონების გაცემას ტოლფასი 

ქონების სანაცვლოდ: 

 რაოდენობა კვ. მ. 

გადაცემული 

 

4 17274 

სანაცვლოდ 

მიღებული 

8 36393 

 

 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 

საქართველოს მთავრობის თანხმობით აუქციონის 

გარეშე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე 

გაცემული უძრავი ქონება (უსასყიდლო 

უზურფრუქტი, აღნაგობა): 

უსასყიდლო უზურფრუქტი, 

აღნაგობა 

374 (ობიექტი) 

568299 (კვ.მ. ) 
 

 საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს, როგორც 

მესაკუთრის/თანამესაკუთრის მიერ თანხმობის 

მოთხოვნაზე პოზიციის დაფიქსირება: 

დადებითი უარყოფითი 

19 27 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენეტოს ყველა 

რეგიონალური მომსახურების ცენტრის მიერ 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისთვისა და სხვა 

სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის გადაცემული 

ქონების შესახებ ინფორმაცია: 

 
 თვითმმართველი ერთეულებისთვის გადაცემული 

სახელმწიფო ქონება: 

 

რეგიონი რაოდენობა 

1 თბილისი 232 

2 კახეთი 52 

3 იმერეთი 25 

4 სამეგრელო 5 

5 სამცხე 5 

6 ქვემო ქართლი 4 

7 შიდა ქართლი 44 

 
 სახელმწიფო უწყებებისათვის ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემა (მათ შორის ფაქტობრივ მფლობელობაში 

არსებული ქონების): 

 

რეგიონი რაოდენობა 

1 თბილისი 140 

2 კახეთი 6 

3 იმერეთი 67 

4 სამეგრელო 8 

5 სამცხე 15 

6 ქვემო ქართლი 9 

7 შიდა ქართლი 5 

 

სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგი 

მოცემული მომენტისათვის სააგენტოს კომპეტენციას 

მიკუთვნებული მოქმედი ხელშეკრულებების 

რაოდენობა შეადგენს 3132 - ს. აქედან 44 

ხელშეკრულება, სახელმწიფო ქონების მართვა-

განკარგვის/სარგებლობის უფლებით გადაცემის 

თაობაზე, გაფორმდა საანგარიშო პერიოდში.  

გასული კვარტლის განმავლობაში სააგენტომ 

მოახდინა 14 კონტრაჰენტის გათავისუფლება 

პირგასამტეხლოსგან, რაც 2 779 904 ლარსა და 110 697 

აშშ დოლარს შეადგენს. 

 

  

სააგენტოს მხარდაჭერა საზოგადოებრივი   

მნიშვნელობის საკითხებში  
 

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ სმენისა 

და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაციას 10 

წლის ვადით უსასყიდლოდ გადასცა თემქაზე, ირემაშვილის ქუჩაზე 

მდებარე ყოფილი სკოლა-პანსიონატის შენობა. 
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ხელმისაწვდომი, სწრაფი და 

ეფექტური   მომსახურების გაწევა 
სააგენტოს წინაშე მდგარ გამოწვევებსა და ამოცანებს 

შორის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს 

წარმოადგენს სერვისულ ორგანიზაციად 

ტრანსფორმაცია. ამ მიზნის ფარგლებში დიდი 

ყურადღება ეთმობა მომსახურების ცენტრების 

გამართულ საქმიანობას. მოცემული მომენტისათვის 

სააგენტოს გააჩნია თბილისის 1 და რეგიონალური 

მომსახურების 6 ცენტრი. სააგენტო სერვისის სახით 

დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს სახელმწიფო 

ქონების პრივატიზებასთან და სხვა სახის 

განკარგვასთან დაკავშირებულ მომსახურებას.  

მომსახურების ცენტრების გარდა, სააგენტოს მიერ 

მიწოდებული სერვისის ხარისხსა და 

ხელმისაწვდომობაზე მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს ორგანიზაციის საინფორმაციო და 

დისტანციური მომსახურების სამსახურის 

გამართული ფუნქციონირება.  

თბილისის მომსახურების ცენტრი 

საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში თბილისის 

მომსახურების ცენტრი დაუბრუნდა თავის ჩვეულ 

სამუშაო ადგილს, თბილისის იუსტიციის სახლს, რაც 

პირდაპირ აისახა მოქალაქეთა და სხვა 

დაინტერესებულ პირთა მომსახურების ხარისხზე. 

გასული კვარტლის განმავლობაში თბილისის 

მომსახურების ცენტრი მოემსახურა 13863 მოქალაქეს.  

მომხმარებელთა 40%-მა სააგენტოს მიმართა 

განცხადებით. მათ შორის სახელმწიფო ქონების 

განკარგვის მოთხოვნამ შეადგინა 16%, ხოლო 60%-ს 

გაეწია კონსულტაცია.  

 მეორე კვარტალში გაწეული მომსახურების პროცენტული 

მაჩვენებელი: 

 

 

 პირველი და მეორე კვარტლის შედარება მიღებულ 

მოქალაქეთა და დარეგისტრირებულ დაინტერესებათა 

შორის  

 

 

61% 15% 

24% 
კოპნსულტაცია 

დაინტერესება 

სხვა 

კორესპოდენცია 
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ტერიტორიულ ცენტრში კორესპოდენციის სახით 

შემოსულია 3117 განაცხადი, მათ შორის ქონების 

განკარგვის მოთხოვნით მოგვმართა 1216-მა 

მოქალაქემ/იურიდიულმა პირმა.  

 მომსახურების უზრუნველყოფა თვეების მიხედვით  

 

შემოსული განაცხადებიდან სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების ქონების განკარგვის მოთხოვნით 

თბილისის მომსახურების ცენტრს მიმართა 696 

დაინტერესებულმა პირმა; არასასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულების ქონების განკარგვის მოთხოვნით 

477-მა, ხოლო პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების მოთხოვნით - 40-მა სუბიექტმა.  

 თბილისის მომსახურების ცენტრში შემოსული 

დაინტერესებები II კვარტლის განმავლობაში: 

სასოფლო-სამეურნეო  696 

არასასოფლო-სამეურნეო  477 

პირდაპირი მიყიდვა 40 
 

 

საინფორმაციო და დისტანციური 

მომსახურების სამსახური 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საინფორმაციო 

და დისტანციური მომსახურების სამსახურში 

მნიშვნელოვანი სამუშაოები იქნა ჩატარებული 

სერვისის გაუმჯობესების კუთხით. სამსახურს 

შეუერთდნენ ახალი თანამშრომლები, რომლებმაც 

უკვე არსებულ თანამშრომლებთან ერთად გაიარეს 

ტრეინინგები ეფექტურ კომუნიკაციაში. საანგარიშო 

პერიოდის განმავლობაში ასევე დაიხვეწა 

სამსახურის სამუშაო სტანდარტი. 

განხორციელებული ქმედებების შედეგად 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა სამსახურის 

პროდუქტიულობა და იმ მომხმარებელთა რიცხვი, 

რომლებსაც სააგენტოს აღნიშნული სამსახური უწევს 

მომსახურებას. შემცირდა უპასუხო ზარების 

რაოდენობაც: 

 

სატელეფონო სამსახურის მიღწევას ასევე 

წარმოადგენს მომსახურების საშუალო 

ხანგრძლივობის შემცირება 3 წუთამდე.  

საანგარიშო პერიოდში ასევე აქტიურად ამოქმედდა 

საინფორმაციო ელ-ფოსტა - info@nasp.gov.ge.  
აღნიშნული მისამართის მეშვეობით გასული 

კვარტლის განმავლობაში მოგვმართა 65-მა 

მოქალაქემ: 

 

2733 
3009 

2378 

973 1104 1040 

315 459 442 

0

2000

4000

აპრილი მაისი ივნისი 

სულ მოემსახურა 

წერილობით მოგვმართა 

დაინტერესებების რაოდენობა 

157 

274 268 

82 92 94 
66 79 64 

10 14 16 

0

100

200

300

აპრილი მაისი ივნისი 

სასოფლო-სამეურნეო 

არასასოფლო-სამეურნეო (თბილისი) 

არასასოფლო-სამეურნეო (რეგიონი) 

პირდაპირი 

1036 
1596 1804 

583 

504 184 

აპრილი მაისი ივნისი 

შემოსული ზარი უპასუხო ზარი 

10 

30 25 

აპრილი მაისი ივნისი 

mailto:info@nasp.gov.ge
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სამსახურის მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯს 

წარმოადგენს მომხმარებლებთან უკუკავშირის 

სისტემის დანერგვა. ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს 

სამსახურში დაფიქსირებულ უპასუხო ზარებზე 

სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ხორციელდება 

უკუკავშირი, რაც პოზიტიურად ზემოქმედებს 

სააგენტოს იმიჯზე და ზრდის მომხმარებელთა 

კმაყოფილებას.  

ერთიანი სტანდარტისა და 

მომსახურების ხარისხის 

უზრუნველყოფა ქვეყნის მასშტაბით 

ბიზნეს-პროცესების ოპტიმიზაციის 

პროექტი 

2014 წლის მარტში დაიწყო პროექტი, რომელიც 

სააგენტოს ბიზნეს-პროცესების აღწერასა და 

ოპტიმიზაციას ითვალისწინებს. პროექტს 

ახორციელებს USAID/HICD PLUS-ის 

ქვეკონტრაქტორი, საკონსულტაციო კომპანია PMCG. 

პროექტის ხანგრძლივობა 5 თვეს შეადგენს. 

მეორე კვარტლის დასასრულს PMCG-ს მიერ 

აღწერილია 50 ძირითადი და 40 დამხმარე პროცესი. 

დღეის მდგომარეობით დასასრულს მიუახლოვდა 

საწარმოთა მართვის სამსახურის ბიზნეს-პროცესების 

ოპტიმიზაციის შესახებ წინადადებების შემუშავება. 

აღნიშნული პროცესის დასრულების შემდგომ 

სახელმწიფო ქონების  ეროვნულ სააგენტოს ექნება 

განსახორციელებელი ქმედებების ზუსტი და 

კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და 

ოპტიმიზირებული ბიზნესპროცესები. 

გამარტივებული პროცესები საშუალებას მისცემს 

სააგენტოს  გაამყაროს პოზიციები, როგორც 

სერვისულმა ორგანიზაციამ და მომხმარებელს 

შესთავაზოს სწრაფი და ხელმისაწვდომი 

მომსახურება.  

 

 

ბიზნეს პროცესების აღწერის დაწყების 

მომენტისათვის განისაზღვრა 247 აღსაწერი პროცესი. 

ჩასატარებელი სამუშაოების 36% - 90 ბიზენს-

პროცესი უკვე შესრულებულია. პარალელურ 

რეჟიმში მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესების 

ოპტიმიზაციის პროცესიც. საანგარიშო პერიოდის 

დასასრულისათვის ბიზნეს პროცესების საერთო 

რაოდენობის 11%-ზე უკვე მიღებულია 

გადაწყვეტილებები. 

ადამიანური რესურსების ეფექტური 

მართვის უზრუნველყოფა 

 

საკადრო ცვლილებები 

სააგენტო დიდ ყურადღებას აქცევს ადამინური 

რესურსების მუდმივ განვითარებასა და 

კვალიფიკაციის ამაღლებას.  

გასული პერიოდის განმავლობაში სააგენტოს რიგ 

სტრუქტურულ ერთეულებში არსებობდა საკადრო 

დეფიციტი. სწორედ ამიტომ, საანგარიშო პერიოდში 

სააგენტოს მიერ 44 პოზიციაზე გამოცხადდა 

კონკურსი. კონკურსის ფარგლებში შემოსულია 3175 

განაცხადი. შედეგად - 2014 წლის მე-2 კვარტალში 

სააგენტოს შეემატა 53 ახალი თანამშრომლი.  

მოცემული მომენტისათვის სახელმწიფო ქონების 

ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულია: 

შტატიანი შტატგარეშე 
მოვალეობის 

შემსრულებელი 

გამოსაცდელი 

ვადით 

184 30 3 1 

 

36% 

64% 

აღწერილი 

პროცედურები 

აღსაწერი 

პროცედურები 
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 გენდერული ბალანსი სააგენტოს 

თანამშრომლებს შორის: 

ქალი მამაკაცი 

116 101 

მათ შორის ხელმძღვანელ პოზიციაზე: 

12 20 

 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკადრო 

რესურსებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 

ინფორმაცია: 

 დაწინაურებული თანამშრომლების რიცხვი - 4 

 სამსახურიდან გათავისუფლებული 

თანამშრომლების რაოდენობა: საკუთარი 

ინიციატივით 3, სააგენტოს მიერ - 0. 

 საანგარიშო პერიოდის ბოლოს სააგენტოში 

არსებული ვაკანტური პოზიციების რაოდენობა - 

37, მათ შორის 5 - ხელმძღვანელ პოზიციაზე. 

 

წამახალისებელი აქტივობა 

წარმატებული თნამშრომლების პერიოდული 

წახალისება-დაჯილდოვება სააგენტოს საკადრო 

პოლიტიკის განუყრელი ნაწილია. 11 ივნისს სსიპ-

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში 

თანამშრომელთა შორის კომუნიკაციის 

გაუმჯობესების და მოტივაციის ამაღლების 

მიზნით  გამართულ ღონისძიებაზე   სააგენტოს 

ხელმძღვანელობამ მადლობა გადაუხადა 

თანამშრომლებს და წინასწარ განსაზღვრული 

შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით გამოვლენილი 

პრივატიზების დეპარტამენტში მომუშავე საუკეთესო 

თანამშრომლებს თეონა ბობოხიძეს,  ეკატერინე 

დევდარიანს, ლევან დათაშვილს, მაკა 

ელისაბედაშვილს და თინათინ ჩიგოგიძეს გადაეცათ 

სიგელები და სიმბოლური საჩუქრები.  

ტრენინგები 

საქმიანობის სრულყოფისა და მუდმივი 

განვითარებისათვის  სააგენტოში უწყვეტ პროცესად  

მიმდინარეობს თანამშრომელთა კვალიფიკაციისა და 

ცოდნის, ასევე მომსახურების ხარისხის კონტროლი 

და ანალიზი. ანალიზის შედეგად ვლინდება 

ტრენინგებისა და სხვა ღონისძიებების საჭიროება. 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა 

შემდეგი ტრეინინგები გაიარეს: 

„ეფექტური კომუნიკაციის“ ტრეინინგი გაიარა 157-მა 

თანამშრომელმა, ტრეინინგი „მომსახურების 

სტრატეგია“ გაიარა ზედა რგოლის 5-მა მენეჯერმა, 

„კომპლექსური გაყიდვების ტრეინინგი“ – 7-მა ზედა 

რგოლის მენეჯერმა.  
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კოორდინაციის გაუმჯობესება 

საწარმოებთან და კონტროლის 

მექანიზმის სრულყოფა 
სააგენტოს მართვაში 2014 წლის  II კვარტლის 

ბოლოს იმყოფება 354 საწარმო, აქედან მოქმედ 

საწარმოთა რაოდენობა არის 69. მიმდინარე 

საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული საწარმოების 

მართვისა და კოორდინაციის სისტემის სრულყოფის 

მიმართულებით მნიშვნელოვანი სამუშაოები იქნა 

ჩატარებული. ამ პერიოდის ძირითად ამოცანას 

წარმოადგენდა მონაცემთა შეგროვების ახალი 

ფორმის აქტიური გამოყენების დაწყება და მის 

საფუძველზე აწყობილი ფინანსური ანალიზის 

მეთოდის ამოქმედება.  

მონაცემთა შეგროვების ახალი ფორმა დაეგზავნა 82  

კომპანიას. განისაზღვრა კომპანიების მიერ 

ინფორმაციის მოწოდების დრო და ფორმატი. 

პერიოდულად მოხდა რეკომენდაციების გაცემა 

მონაცემთა შეგროვების ფორმის შევსებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე.  

 მოქმედი საწარმოების ფინანსური შედეგები 2013 

წლისთვის: 

 კომპანიათა რიცხვი 
ფინანსური შედეგი 

(ლარი) 

მიიღო მოგება 43 31 294 647 

დაფიქსირდა 

ზარალი 
17 17 744 067 

რეორგანიზაციის 

პროცესში 
6 - 

 

საანგარიშო პერიოდის მეორე მნიშვნელოვან 

ამოცანას 2014 წლის ბიზნეს-გეგმების შეგროვება და 

განხილვა წარმოადგენდა. მხოლოდ 66-მა კომპანიამ 

მოგვაწოდა 2014 წლის ბიზნეს-გეგმები, რომელთა 

შორის  უმრავლესობა არ აკმაყოფილებს სააგენტოს 

მოთხოვნებს და მიმდინარეობს მუშაობა კომპანიების 

მენეჯმენტთან ერთად მათ სრულყოფაზე. 

  

ოპტიმიზაცია-მინიმიზაციის პროცესის 

მიმდინარეობა 

სააგენტო ახორციელებს სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების 

რაოდენობის ოპტიმიზაციის პროცესს, რომელიც 

მიზნად ისახავს სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში 

არსებული უმოქმედო საწარმოების რაოდენობის 

შემცირებას. სააგენტოს მართვაში 2014 წლის  II 

კვარტლის ბოლოს იმყოფება 354 საწარმო, რაც წლის 

დასაწყისში არსებული მონაცემის (436 საწარმო) 19%-

ით შემცირებულ მაჩვენებელს წარმოადგენს.   

 2014 წლის II კვარტალში გაკოტრებული 

საწარმოების რიცხვი: 

თბილისი რეგიონები 

11 18 
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 საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის გაკოტრების 

პროცესში მყოფი საწარმოების რაოდენობა: 

თბილისი რეგიონები 

8 24 

 

 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 

შერწყმული საწარმოების რიცხვი: 

თბილისი რეგიონები 

5 12 

 

სააგენტოს მნიშვნელოვან ფუნქციას სახელმწიფოს 

წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების 

მართვის კუთხით ასევე წარმოადგენს საწარმოების 

კაპიტალში ცვლილების შეტანაზე თანხმობების 

გაცემა, რომელთა რაოდენობამაც საანგარიშო 

პერიოდის განმავლობაში 37 შეადგინა. 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

არაფუნქციონირებადი საწარმოების ოპტიმიზაციის 

პროცესის მნიშვნელოვნებას ზრდის ის ფაქტი, რომ 

გაჩერებული საწარმოების გაკოტრება იძლევა 

საშუალებას საწარმოების კაპიტალიდან ამოღებულ 

იქნას ისეთი სახის ქონება, რომელიც შემდგომში 

შეიძლება დარეგისტრირდეს სახელმწიფო 

საკუთრებად და ჩართულ იქნას ეკონომიკურ 

ბრუნვაში. გასული კვარტლის განმავლობაში ამ 

მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებების 

შედეგად საწარმოთა კაპიტალიდან ამოღებულ იქნა 

სახელმწიფო საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი 

63 ობიექტი: 

თბილისი რეგიონი 

13 50 

27 598 კვ. მ. (მიწა) 

1 219,33 კვ.მ (შენობა) 

232 493,81 კვ.მ. (მიწა) 

18 235,96 კვ.მ. (შენობა) 

 

2014 წლის პირველი და მეორე კვარტლის 

შედეგებით შეიძლება ითქვას, რომ სააგენტო 

გადაჭარბებით ასრულებს მის მიერ დასახულ 

ოპტიმიზაცია-მინიმიზციის გეგმას, რომლის 

შედეგადაც ჩვენ მივიღებთ საწარმოთა მართვის 

უფრო გამართულ და ეფექტურ სისტემას. სააგენტოს 

პოლიტიკიდან გამომდინარე, ასევე - ქვეყნის 

ინტერესებისა და ბიზნეს გარემოს განვითარების 

მიზნით, სამომავლოდ დაგეგმილია სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული კომპანიების რიცხვის 

მინიმუმამდე დაყვანა. 
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გამჭვირვალობისა  და 

ანგარიშვალდებულების მაღალი 

სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა 
თავისი საქმიანობის განხორციელების პროცესში 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

ხელმძღვანელობს იმ პრინციპებით, რომლებიც 

ანგარიშვლადებულებისა და გამჭვირვალობის 

უზრუნველყოფას ეხმიანება. სააგენტოს უპირველეს 

საზრუნავს წარმოადგენს საქართველოს თითოეული 

მოქალაქისა და  დაინტერესებული პირის ნდობის 

მოპოვება. სწორედ ამიტომ ორგანიზაცია აქტიურად 

არის ჩართული ისეთ ღონისძიებებში, რომლებიც 

მოსახლეობას მეტად ინფორმირებულს გახდის 

სააგენტოს საქმიანობის შესახებ, მიაწვდის მას ზუსტ 

და დროულ ინფორმაციას სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზებასთან 

დაკავშირებით, გაუწევს საფუძვლიან 

კონსულტაციასა და გასცემს რეკომენდაციებს 

სახელმწიფო ქონების განკარგვასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე.  

 

პროექტი „სოფლიდან გაუსვლელად“ 

განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით 

სააგენტოში დაიგეგმა პროექტი „სოფლიდან 

გაუსვლელად“.  პროექტი ხელს შეუწყობს 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 

საქმიანობის პოპულარიზაციას რეგიონებში და 

შესაბამისად ლოკალურ დონეზე სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული ობიექტების ეფექტურ 

განკარგვას. პროექტის სამიზნე აუდიტორიას 

წარმოადგენს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მცხოვრები  მოსახლეობა, 

ადგილობრივი ფერმერები, მიწათმოქმედები და 

მეწარმეები.  

პროექტის ფარგლებში გორის 39 და კახეთის 41 

სოფელში მოხდა 70 000 საინფორმაციო ბუკლეტის 

დარიგება, რომელთა მეშვეობითაც მოსახლეობას 

მიეწოდა ინფორმაცია მათ რეგიონში მიმდინარე 

აუქციონების თაობაზე. შედეგად, მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა მოსახლეობის ინტერესი და გაუმჯობესდა 

კონკურენტული გარემო.  

პროექტი შედგება შემდეგი ძირითადი 

კომპონენტებისაგან:  

 მოსახლეობის ინფორმირებულობის კვლევის  

ჩატარება სსგს-ს ტერიტორიულ 

ფილიალებში და იუსტიციის სახლებში; 

 

 ლიფლეტების გავრცელება გამოცხადებული 

აუქციონების პარალელურად იმავე 

გეოგრაფიულ არეალში; 

 

 სააგენტოს ბანერების განთავსება სსგს-ს 58 

ფილიალში; 

 

 სტენდების განთავსება საზოგადოებრივ 

ცენტრებში; 

 

 ვიდეო რგოლების დამზადება და განთავსება 

ტელევიზიაში. 
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პროექტი მიმდინარეობს -  2014 წლის 1 ივნისიდან 31 

დეკემბრამდე. 

მოსახლეობის ინფორმირებულობის კვლევა 

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა სოციოლოგიური 

კვლევა, რომლის მიზანი იყო სახელმწიფო ქონების 

პრივატიზების საკითხებთან დაკავშირებით  

სოფლის მაცხოვრებლების აზრის გამოკითხვა და 

ინფორმირებულობის დონის გარკვევა.  

კვლევა ჩატარდა სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს (სსგს)  23 და იუსტიციის 

სახლის 3 ფილიალში. 

საველე სამუშაოები (კითხვარების შევსება) 

განახორციელა  სააგენტოს რეგიონული 

მომსახურების ცენტრების თანამშრომლებმა.  

კვლევის რესპონდენტებად შერჩეულ იქნა 25 წელს 

ზემოთ სოფლის მაცხოვრებლები (ძირითადად 

მამრობითი სქესის), სულ გამოკითხულ იქნა 773 

რესპონდენტი.  

 

კვლევის შედეგად ცნობილი გახდა, რომ 

სახელმწიფო ქონების მიმართ სოფლად 

მაცხოვრებელი მოსახლეობის ინტერესი საკმაოდ 

დაბალია. ამასთანავე, მათი დაინტერესება უმეტესად 

სასოფლო-სამეურნეო მიწაზეა მიმართული, ვიდრე 

სხვა ტიპის ქონებაზე.  

სახელმწიფო ქონების შესყიდვისას ძირითად 

ბარიერებად რესპონდენტები  ფინანსებს და 

ინფორმაციის ნაკლებობას ასახელებენ.  

საინტერესო აღმოჩნდა ღია შეკითხვა „უნდა 

იყიდებოდეს თუ არა სახელმწიფო ქონება“,  რაზეც 

რესპონდენტების 29,3%  უარყოფითად პასუხობს.  

 

კვლევის შედეგები რაოდენობრივი-გრაფიკული 

სახით: 

 

 

 

 

 გქონიათ თუ არა სურვილი შეგეძინათ სახელმწიფო ქონება? 

 

 

 

 
 

 

 იცით თუ არა ვის უნდა მიმართოთ სახელმწიფო ქონების 

შესყიდვისას?  

 

 
 

 

 გსმენიათ თუ არა სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს შესახებ? 

 

 
 

 

აღნიშნული შედეგები საშუალებას მოგვცემს სწორად 

წარვმართოთ სააგენტოს პოზიციონირებასთან და 

გაყიდვებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რის 

შემდეგაც შესაძლებელი იქნება განმეორებითი 

კვლევის ჩატარება.  

დიახ 

33% 
არა 

66% 

უარი 

პასუხზე 

1% 

                …

დიახ 

58% 
არა 

19% 

არ ვიცი 

23% 

დიახ 

59% 

არა 

29% 

არ ვიცი 

12% 
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სააგენტოს ვებ-გვერდის განვითარება 
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 

პრინციპიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ვებ-

გვერდის გამართული და შეუფერხებელი 

ფუნქციონირება. ვებ-გვერდის მეშვეობით, რომელიც 

2014 წლის მარტიდან ფუნქციონირებს, ინტერნეტის 

ყველა მომხმარებლისათვის საჯარო და 

ხელმისაწვდომი გახდა სააგენტოს ძირითადი 

საქმიანობის ყველა ასპექტი. მომხმარებელს 

საშუალება აქვს საფუძვლიანად გაეცნოს სააგენტოს 

მიერ შეთავაზებულ სერვისებს, გაეცნოს და 

გადმოტვირთოს მომსახურების მისაღებად 

აუცილებელი დოკუმენტაციის ელექტრონული 

ფორმები, რაც საშუალებას მისცემს მომხმარებელს 

მომსახურების ცენტრში მივიდეს მაქსიმალურად 

ინფორმირებული და მომზადებული.  

 

ვებ-გვერდის www.nasp.gov.ge მეშვეობით ყველა 

დაინტერესებულ პირს საშუალება აქვს მიიღოს 

მრავალი სახის  ინფორმაცია, მათ შორის - 

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ობიექტების, 

მიმდინარე პერიოდში საპრივატიზებოდ 

წარმოდგენილი ობიექტების ნუსხები, ინფორმაცია 

მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საიტის ვიზიტორთა 

შესახებ სტატისტიკა  

 

 
გასული კვარტლის განმავლობაში სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნდა ინფორმაცია 341 მიმდინარე აუქციონის 

შესახებ. ის ობიექტები, რომლებიც ვერ განიკარგა 

აუქციონების შედეგად, თავსდება სააგენტოს 

სპეციალური შეთავაზებების ბლოკში. საანგარიშო 

პერიოდში საიტზე განთავსებული მსგავსი 

შეთავაზებების რაოდენობა შეადგენდა - 124-ს.  

 

ცნობადობის გაზრდა და პოზიტიური 

იმიჯის ფორმირება 
დღეს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

აღარ მიეკუთვნება სახელმწიფო სტრუქტურათა იმ 

ჯგუფს, რომელთა საქმიანობა დაფარულია 

მოქალაქეთათვის და განეკუთვნება გარეშე 

53% 

47% 

ახალი ვიზიტორი 

განმეორებითი ვიზიტორი 

- 7 705 

- 6 781 

http://www.nasp.gov.ge/
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აუდიტორიისათვის შეუღწეველ სივრცეს. 

ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული 

თითოეული ქმედება მიმართულია მომხმარებელთა 

მხრიდან ნდობის მოპოვებაზე და ემსახურება მათ 

წინაშე უმაღლესი ანგარიშვალდებულების 

დამტკიცებას.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ გასული კვარტლის 

განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 

კოორდინაცია მედია სივრცესთან. სააგენტოს 

მხრიდან ხდება დაუყოვნებლივი რეაგირება 

სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ 

თითოეულ შეკითხვაზე. საანგარიშო პერიოდის 

განმავლობაში მედიის მხრიდან შემოსულ 

შეკითხვებზე რეაგირების მაჩვენებელი 100%-ს 

უტოლდება.   

 

 სააგენტოს შესახებ გამოხმაურება 

პრესაში 

 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს მიმდინარე პროექტები 
მოცემული მომენტისათვის სსიპ სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს მიმდინარე 

პროექტები: 

პროექტი „სოფლიდან გაუსვლელად“ 
პროექტი ეხმიანება სახელმწიფო ქონების 

პრივატიზების პროცესის უფრო კონკურენტულ და 

სამართლიან გარემოში წარმართვის მიზანს. მისი 

დანიშნულებაა სააგენტოს საქმიანობის ცნობადობისა 

და გამჭვირვალობის დონის გაზრდა, აუქციონზე 

საპრივატიზებოდ გამოტანილი ობიექტების შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელებით. პროექტი ასევე მოიცავს 

რიგ სხვა მნიშვნელოვან კომპონენტებს, რომლებზეც 

მოცემული დოკუმენტის წინა ნაწილში იყო საუბარი.  

არქივის ინვენტარიზაციის პროექტი 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 

2013 წლის 25 ნოემბრის N 1-1/336 ბრძანების 

საფუძველზე სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ 

სააგენტოს მართვაში გადაეცა სამინისტროს არქივი 

და პასუხისმგებელია მის დამუშავებასა და ციფრულ 

ფორმატში გადაყვანაზე. სამინისტროს არქივი 

მოიცავს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს 1936  წლიდან იმ 

ლიკვიდირებული სამინისტროების  საქმიანობის 

პროცესში წარმოქმნილ დოკუმენტებს, რომელთა 

სამართალმემკვიდრესაც წარმოადგენს საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო. 

სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და 

საქართველოს ეროვნულ არქივს შორის საარქივო 

მომსახურებაზე დადებული  ხელშეკრულების 

საფუძველზე,  რომლის მიზანია ერთიანი, 

დაზუსტებული ელექტრონული არქივის სისტემის 

შექმნა,  მიმდინარეობს სსიპ ქონების ეროვნული 

სააგენტოს და ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს დოკუმენტური არქივის 

ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია.  

 

საანგარიშო პერიოდში ტექნიკურად დამუშავებული 

საარქივო დოკუმენტაციის რაოდენობა შეადგენს: 

 

1 თბილისი 3349 

2 ქვემო ქართლი 0 

3 შიდა ქართლი 1550 

4 იმერეთი 1600 

5 კახეთი 1500 

6 სამეგრელო 221 

7 სამცხე 1150 
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4 

ნეგატიური 

ნეიტრალური 

პოზიტიური 

I კვარტალი II კვარტალი 
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არქივის ინვენტარიზაციის პროექტის ფარგლებში 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 

დასკანერებული დოკუმენტაციის რაოდენობა 

შეადგენს - 4442-ს, ხოლო პროგრამულად 

უზრუნველყოფილი დოკუმენტაციის ოდენობა 

ტოლია - 1275-ს.  

პროექტის განხორციელება დაიწყო 2013 წლის 

ნოემბერში და გაგრძელდება 2015 წლის ბოლომდე. 

სახელმწიფო ქონების 

ინვენტარიზაციის პროექტი 
წლების მანძილზე სახელმწიფო ქონების გარკვეული 

ნაწილი იყო აღურიცხავი და შესაბამისად, არ 

მოიპოვებოდა ზუსტი და სრული ინფორმაცია 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების 

თაობაზე. სააგენტომ 2013 წლის გაზაფხულზე 

დაიწყო სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია 

თბილისში.  ინვენტარიზაციის პროექტი გრძელდება 

და   მოიცავს საქართველოს მთელს ტერიტორიას. 

პროცესის დასრულება თბილისში 2015 წლის 

სექტემბრისთვის იგეგმება, ხოლო რეგიონებში 2016 

წლის მეორე ნახევარშია შესაძლებელი. 

სააგენტოს ჩართულობა სამთავრობო 

პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ 

 

მეწარმეობის წახალისებისა და განვითარების 

მიზნით მთავრობა წარმოადგენს ახალ საინიციატივო 

პროგრამას სახელწოდებით "აწარმოე 

საქართველოში".  სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო პროგრამის ამოქმედებისთანავე აქტიურად 

ჩაერთო მიმდინარე პროცესებში.  

პროგრამის ძირითადი მიზნებია: საქართველოში 

მეწარმეობის ხელშეწყობა; ადგილობრივი წარმოების 

სტიმულირება - განსაკუთრებით ეკონომიკურად 

ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში; ახალი 

საწარმოების ამუშავება; ახალი სამუშაო ადგილების 

შექმნა; საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა; 

ქართული პროდუქციის შექმნა, მისი ხარისხის 

უზრუნველყოფა და წარმოებაზე 

ორიენტირებული  ინდუსტრიების განვითარება. 

 

პროგრამის განმახორციელებელია საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

პროგრამა მოიცავს სამ კომპონენტს:  

 ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა;   

 ინფრასტრუქტურაზე  (უძრავი ქონება) 

ხელმისაწვდომობა;  

 საკონსულტაციო მომსახურება.  

სააგენტოს ჩართულობა ვლინდება 

ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის 

კომპონენტში და ამისათვის საქართველოს 

მასშტაბით შეირჩა საწარმოო საქმიანობისათვის 

განკუთვნილი  110 ობიექტი. გარდა ამისა სააგენტო 

უზრუნველყოფს შემდეგი სამუშაოების ჩატარებას: 

მარკეტინგულ მხარდაჭერას, თანამშრომლებისათვის 

შესაბამისი ტრენინგების ჩატარებას და 

მოქალაქეებთან კომუნიკაციას.  

7 ივნისს, სასტუმრო “ქორთიარდ მარიოტში“, ახალი 

სახელმწიფო პროგრამის “აწარმოე საქართველოში“ 

შესახებ ინფორმაციის გასაცნობად მეწარმეებისთვის 

ღია კარის დღე გაიმართა.  ღონისძიებას 400-მდე 

ბიზნესმენი დაესწრო როგორც თბილისიდან, ასევე 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროექტის 

„აწარმოე საქართველოში’’ ფარგლებში სახელმწიფო 

ქონების ეროვნულმა სააგენტომ უზრუნველყო 5 

სახელმწიფო ობიექტის გაცემა. 
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2014 წლისს II კვარტლის შეჯამება 
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის შეჯამების საფუძველზე შეიძლება 

ითქვას, რომ სააგენტო ვითარდება და 2014-2015 წლების სტრატეგიული მიზნების შესაბამისად  სრულყოფს 

თავის საქმიანობას.  

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებების მხრივ გასული 

კვარტალი ასევე პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს: 

 

სახელმწიფო ქონების განკარგვის კუთხით აღსანიშნავია თბილისში მიმდინარე ინვენტარიზაციის პროცესის 

გეგმიურობა და შედეგიანობა. ჯამურად აღსაწერი 27 უბნიდან დღეის მდგომარეობით 11 უკვე აღწერილია 

2015 წლის სექტემბრისთვის კი პროცესი მთლიანად დასრულდება. რეგიონებში ინვენტარიზაციის პროგრამის 

ასამოქმედებლად გასული კვარტლის განმავლობაში ყველა მოსამზადებელი სამუშაო დასრულდა და მე-3 

კვარტალში პროცესი აქტიურ ფაზაში შევა. 

 

სახელმწიფო ქონების განკარგვის მიმართულებით სააგენტოს ასევე მნიშვნელოვანი წარმატებები აქვს. 2014 

წელს  სახელმწიფო ბიუჯეტში პრივატიზებიდან გეგმით გათვალისწინებულია 80 000.00 ათ. ლარის 

მობილიზება. 2014 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, მეორე კვარტალის ბოლოს (6 თვეში) სახელმწიფო 

ბიუჯეტში ფაქტიურად შესულია 51 138,00 ათ. ლარი - წლიური გეგმა შესრულდა 64%, ხოლო ორი კვარტალის 

გეგმა 142%-ით. ეს, რა თქმა უნდა, გამოწვეულია იმით, რომ სააგენტომ თავისი საქმიანობის გაუმჯობესების 

საფუძველზე, გამოცხადებული აუქციონების 2014 წლის პირველ და მეორე კვარტლის ჯამური მონაცემით 

(399 აუქციონი) გადაამეტა 2013 წელს გამოცხადებული აუქციონების სრულ რაოდენობას  (316 აუქციონი). 

 

რაც შეეხება სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვის გაუმჯობესების 

მიმართულებებით გადადგმულ ნაბიჯებს, აქ უნდა ითქვას, რომ ოპტიმიზაცია-მინიმიზაციის კუთხით 

სააგენტო მაქსიმალურად ეფექტურია და წარმატებით ასრულებს მასზე დაკისრებულ გეგმას. მომავალი 

კვარტლისთვის კი დაგეგმილია უშუალოდ მოქმედი საწარმოების მართვის კუთხით სისტემური 

ცვლილებების შეტანა და უმეტეს საწარმოში არსებული მენეჯმენტის დაბალი ხარისხის გამოსწორებაზე 

მიმართული ღონისძიებების გატარება. 
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მოცემული მომენტისათვის, სააგენტოს წინაშე მდგარ გამოწვევებს შორის უპირველესია  მომხმარებელთა 

მაქსიმალური კმაყოფილების მიღწევა. გასული კვარტლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ღონისძიებები 

ჩატარდა სერვისების ოპტიმიზაციისა და დაჩქარების მიმართულებით. განხორციელებული საქმიანობის 

შედეგად, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს საქმიანობითა და სერვისით დაინტერესებული 

მხარეები იგრძნობენ მნიშვნელოვან პროგრესს მომსახურებაში. 

 

მომავალი კვარტლის ბოლოს შესაძლებელი იქნება PMCG-ს საქმიანობის საბოლოო შედეგების ანალიზი. 

ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციის შედეგად გამოიკვეთება ის ძირითადი მიმართულებები, რომლებიც 

სააგენტოს მხრიდან საჭიროებს სასწრაფო რეაგირებასა და განსხვავებული მიდგომების შემუშავებას.  

 

წინამდებარე დოკუმენტის დასასრულს, მადლობას ვუხდით სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 

თითოეულ თანამშრომელს, რომლებმაც გასული კვარტლის განმავლობაში თავისი წვლილი შეიტანეს  

ორგანიზაციის წარმატებაში.  

 

 

 

 

 


